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Doel & Scope

• Doel = accelereren van herstel en transformatie van de brede Vlaamse mediasector 
door technologische innovatie via steun aan concrete en effectief implementeerbare 
projecten 

• Doelgroep = de brede mediasector
• Mediaorganisaties
• Facilitaire mediabedrijven
• (Audiovisuele) Productiehuizen
• Dienstenverdelers
• Mediatechnologiebedrijven
• Onderzoeksgroepen media

• Ontwikkelingsprojecten met een kort implementatietraject (2-3 jaar)



Thema’s

1. Verbeteren van de vindbaarheid en zichtbaarheid van Vlaamse mediacontent, o.a.

• Optimalisatie van data captatie en data flows;

• Innovatieve aanbevelingsstrategieën en smaakverbredende algoritmes;

• Innovatieve tools om een beter en dieper inzicht in het gedrag en de 
voorkeuren van de Vlaamse mediagebruiker te krijgen;

2. Slimme technologie en digitale tools om efficiëntie/kwaliteit van mediaproductie, 
opslag, distributie en waardecreatie te verhogen, o.a.

• XR, gametech, digital experiences (VR/AR), virtuele opnamestudio’s binnen een 
broadcastomgeving;

• Optimalisatie van AI, text-to-speech en audio voor het Vlaams-Nederlands;

• Nieuwe B2B en B2C tools;

• Ontwikkeling en implementatie van digitale workflow;



Thema's

3. Mediaplatformen en tools van de toekomst (kijken, luisteren, lezen):

• Vernieuwing inzake journalistiek en storytelling aan de hand van media-
innovatie en nieuwe technologie/connectiviteit (zeker in functie van jongeren);

• Innovatieve 5G-toepassingen voor de mediasector;

• Geavanceerd gedeeld Video-Delivery-Platform om onafhankelijkheid en bereik 
van Vlaamse consumenten te garanderen;

• Innovatieve tools inzake de toegankelijkheid van mediacontent.

• Mag niet rechtstreeks passen binnen projectlijnen A-D beschreven in het relanceplan 
van 2 april 2021 tenzij in het projectdossiers een duidelijke complementaire 
meerwaarde wordt aangetoond

https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/60670EC5364ED90008000664


Samenwerkingsverband

• De projectoproep richt zich tot samenwerkingsverbanden:
• Kleinschalige projecten: minstens 2 relevante partners uit de brede mediasector
• Grootschalige projecten: minstens 4 relevante partners uit brede mediasector

• Eén partner treedt op als hoofdaanvrager
• Dient één projectdossier per project in via KIOSK
• Verdeelt de subsidiegelden over de verschillende partners (cf. projectbegroting)



Samenwerkingsverband

• Voorwaarden voor partners:
• Beschikken over rechtspersoonlijkheid
• Gevestigd in Vlaanderen of Brussel-Hoofdstad
• Actief & niet in staat van faillissement, stopgezet of in vereffening
• Geen onderneming in moeilijkheden
• Geen bevel tot terugvordering ingevolge eerder besluit van de Europese 

Commissie waarin verkregen steun onrechtmatig en onverenigbaar met de 
interne markt werd verklaard

• Niet binnen deze voorwaarden = geen partner
➢ Kunnen geen subsidiegelden ontvangen
➢ Kunnen wel optreden als leveranciers van diensten of goederen aan de partners 

van het samenwerkingsverband

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801


Budget

• Totaalbudget = 11.000.000 EUR
• Budget kleinschalige projecten = 3.000.000 EUR
• Budget grootschalige projecten = 8.000.000 EUR

• Subsidiebedrag:
• Kleinschalige projecten: minstens 150.000 EUR en maximaal 499.999 EUR
• Grootschalige projecten: minstens 500.000 EUR en maximaal 1.500.000 EUR

• Steunpercentages:
• Kleinschalige projecten: max. 75% financiering door Vlaamse overheid
• Grootschalige projecten: max. 50% financiering door Vlaamse overheid



Budget

• Projectsubsidie kan worden gebruikt voor:
• Personeelskosten
• Werkingskosten
• Ontwikkelingskosten

• Eigen inbreng moet bestaan uit de eigen middelen
➢ Niet gefinancierd met andere (project)subsidies die een aanvrager/partner 

specifiek voor het aangevraagde project ontvangt

• Overheadkosten kunnen niet gefinancierd worden door de projectsubsidie en mogen 
maximaal 15% van de totale som aanvaardbare kosten personeel, werking & 
ontwikkeling



Budget: voorbeeld

• Budget grootschalig project: 1.100.000 EUR
• Personeelskosten: 550.000 EUR
• Werkingskosten: 200.000 EUR
• Ontwikkelingskosten: 350.000 EUR

• Toegestane overheadkosten: 15% van 1.100.000 EUR = 165.000 EUR

• Totale (toegestane) begroting: 1.265.000 EUR
• 632.500 EUR door VO (50%)
• 632.500 EUR eigen inbreng (50%)



Niet-steunbare activiteiten

• Activiteiten die gebeuren voor projectindiening
• Activiteiten bij startende ondernemingen voor de oprichtingsdatum (bij notariële 

akte) van de onderneming
• Engineeringsactiviteiten

• In de praktijk brengen of gebruiken van bestaande kennis/technieken zonder 
dat dit gepaard gaat met een duidelijke kennisverwerving of een belangrijke 
uitdaging

• Routinematige of periodieke wijzigingen van bestaande producten, processen of 
diensten en andere courante werkzaamheden, zelfs als dat verbeteringen zijn

• Activiteiten die niet bijdragen tot een duidelijke verhoging van de kennis binnen 
de onderneming en die uitgevoerd worden volgens binnen de onderneming 
gangbare procedures



Niet-steunbare activiteiten

• Algemene ondersteunende activiteiten (bv. personeelsbeheer, financieel beheer, 
logistiek,…)

• Opleidingen en algemene kennisverwerving die niet specifiek zijn voor het project
• Activiteiten om te voldoen aan normen, labels, accreditaties, registraties of andere 

wettelijke verplichtingen
• Activiteiten van voorbereiding en uitvoering van investeringen voor productie-

installaties (uitbouw van en investeringen in onderzoeks-installaties nodig voor het 
uitvoeren van een project komen wel in aanmerking)



Timing

• Lancering oproep: 07/06/2022

• Deadline indienen dossier: 08/08/2022

• Toekenning subsidie: ten laatste 12/2022

• Start projecten: 01/01/2023

• Tussentijds verslag: halfweg project en ten laatste 31/12/2023

• Einde projecten: 31/12/2024

• Indienen verantwoording: 3 maanden na einddatum project (max. 31/03/2025)



AANVRAAG-
PROCEDURE



Indienen aanvraag

• Projectdossier moet ingediend worden via KIOSK door hoofdaanvrager
• https://kiosk.vlaanderen.be/
• Per project mag slechts 1 dossier ingediend worden

• Projectdossier bestaat uit:
• Projectplan
• Engagementsverklaring
• Verklaring op eer
• Projectbegroting
• Extra informatie en toelichting via KIOSK

• Handleidingen en sjabloons (engagementsverklaring, verklaring op eer, 
projectbegroting) zijn beschikbaar op de webpagina van het departement

https://kiosk.vlaanderen.be/
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/media/subsidies/projectoproep-digitale-transformatie


KIOSK

• Handleiding beschikbaar via: 
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/kiosk/handleidingen/handleiding-kiosk-voor-
eindgebruikers

• Maak tijdig een account aan en zorg dat de juiste personen als wettelijke 
vertegenwoordiger(s) aangeduide worden en de nodige rechten en mandaten hebben 
om in naam van de hoofdaanvrager een dossier in te dienen

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/kiosk/handleidingen/handleiding-kiosk-voor-eindgebruikers




Aanpassen









Verklaring op eer

• Ontvankelijkheidscriteria: 
• Elke partner in het samenwerkingsverband is op het ogenblik van de aanvraag 

actief en niet in staat van faillissement, stopgezet of in vereffening
• Geen van partners is op ogenblik van aanvraag onderneming in moeilijkheden
• Geen van partners heeft op ogenblik van aanvraag bevel tot uitvordering staan 

ingevolge eerder besluit van Europese Commissie waarin verkregen steun 
onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt werd verklaard

• Sjabloon wordt voorzien op de webpagina van CJM

• Individueel door elke partner in te vullen, te ondertekenen en te bewaren

• Samengebundeld als één PDF opladen in KIOSK

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/media/subsidies/projectoproep-digitale-transformatie










Projectplan
• De situering van het project

• Introductie van de partners en het samenwerkingsverband (rolverdeling!)

• Omschrijving van het project

• Toelichting van de beoogde resultaten en hun indicatoren

• Toelichting van de doelgroep, stakeholders en scope van het project

• Risico-analyse

• Plan van aanpak en projectmanagement

• Planning (Werkpakketten, mijlpalen & Gantt Chart)

• ‘Roadmap’ voor effectieve implementatie toepassingen/infrastructuur

• Toelichting van de methodiek en planning rond de monitoring en (tussentijdse) 
evaluatie van het project

• Schriftelijke toelichting bij projectbegroting

• Impact-analyse op Vlaamse media-ecosysteem (enkel grootschalige projecten)



Extra vragen KIOSK

• De meerwaarde van de samenwerking; 

• Hoe het project inzet op de beleidsdoelstellingen;

• De mate waarin het project innovatief is en/of inzet op digitale transformatie; 

• De mate waarin aan valorisatie en disseminatie van de kennis en resultaten 
ontwikkeld in het project zal gedaan worden; 

• Hoe na afloop van het project structureel (middelen, medewerkers, samenwerking,…) 
zal ingezet worden op het duurzame voortbestaan van de ontwikkelde tools, 
infrastructuur en/of inzichten op langere termijn; 

• De meerwaarde van het project op de recurrente werking van de partners en het 
concreet resultaat en effect dat wordt nagestreefd met de (bijkomende) financiering 
van de Vlaamse overheid. 





Engagementsverklaring

• Gezamenlijke verklaring van het samenwerkingsverband

• Moet ondertekend zijn door elke partner

• Sjabloon zal voorzien worden via de webpagina van CJM

• Vastleggen van:
• Rolverdeling en de hoofdaanvrager
• Praktische afspraken van de samenwerking
• Intellectuele eigendomsrechten
• Eventuele andere afspraken

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/media/subsidies/projectoproep-digitale-transformatie








Projectbegroting

• Moet bevatten:
• Het gevraagde subsidiebedrag
• De verdeling van het gevraagde subsidiebedrag onder de partners
• Een uiteenzetting van de eigen inbreng (cofinanciering per partner)
• De uitgaven en eventuele inkomsten van het project

• Moet ook aantonen hoe het subsidiebedrag zal gebruikt worden

• Sjabloon wordt voorzien op de webpagina van CJM

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/media/subsidies/projectoproep-digitale-transformatie


















BEOORDELINGS-
PROCEDURE



Beoordelingsprocedure

• STAP 1: Projectdossier wordt ingediend door hoofdaanvrager via KIOSK
• https://kiosk.vlaanderen.be/
• Deadline 8 augustus 2022 om 23u59

• STAP 2: De administratie toetst de ontvankelijkheid van de dossiers
• Binnen 14 dagen na uiterste indiendatum (22/08/2022)
• Op basis van vooraf opgestelde ontvankelijkheidscriteria

https://kiosk.vlaanderen.be/


Ontvankelijkheidscriteria

• Elke partner heeft rechtspersoonlijkheid;
• Elke partner is gevestigd in Vlaanderen of Brussel-Hoofdstad;
• Elke partner is op het ogenblik van de aanvraag actief en niet in staat van 

faillissement, stopgezet of in vereffening;
• Elke partner is op het ogenblik van de aanvraag geen onderneming in moeilijkheden
• Er staat tegen geen van de partners een bevel tot terugvordering uit ingevolge een 

eerder besluit van de Europese Commissie;
• De projectactiviteiten vinden plaats tussen 01/01/2023 en 31/12/2024;
• Het project wordt gefinancierd zoals bepaald in punt 3.3. van het reglement;
• Per project wordt max. 1 projectdossier ingediend via de hoofdaanvrager;
• Het projectdossier is in het Nederlands opgesteld;
• Het dossier is volledig en samengesteld zoals bepaald in punt 3.5.1. van het reglement;
• Het dossier is tijdig ingediend via KIOSK.



Beoordelingsprocedure

• STAP 3: Een jury wordt samengesteld voor de beoordeling van de dossiers door de 
administratie
• Externe experten en experten uit Vlaamse overheid

• STAP 4.1: De jury beoordeelt de subsidievoorwaarden van de dossiers



Subsidievoorwaarden

• Het project wordt aangevraagd door een samenwerkingsverband bestaande uit 
minstens 2 (kleine projecten) of minstens 4 (grote projecten) relevante partners uit 
brede mediasector;

• Het project past binnen de opgestelde beleidsdoelstellingen;
• Het project past niet binnen de projectlijnen A-D van relanceplan, tenzij 

complementaire meerwaarde wordt aangetoond;
• Het project is in hoofdzaak gericht op de Vlaamse Gemeenschap.



Beoordelingsprocedure

• STAP 4.2.: De jury beoordeelt het dossier kwalitatief via een inhoudelijke analyse van 
de beoordelingscriteria 

KLASSE MOTIVATIE

Zeer goed Uitsluitend positief, er zijn geen relevante punten van 
kritiek

Goed Positief, slechts lichte punten van kritiek

Voldoende Positief, maar substantiële punten van kritiek

Onvoldoende Negatief, de kritische punten wegen door

Volstrekt onvoldoende Negatief, ondermaats, de kritische punten hebben de 
overhand en lijken niet remedieerbaar



Beoordelingscriteria

1. Het samenwerkingsverband

a) De relevantie van de gekozen partners

b) De meerwaarde en visie van de samenwerking

2. De scope/inhoud

a) De kwaliteit van het inhoudelijke concept en de uitwerking

b) Het innovatieve en/of digitaal transformatief karakter van het project

c) De meerwaarde van het project in het kader van de beleidsdoelstellingen 

3. De planning

a) Een duidelijke planning

b) De realiseerbaarheid/haalbaarheid van het project



Beoordelingscriteria
4. Monitoring en verduurzaming

a) Het plan van aanpak en het projectmanagement

b) Een toetsing van hoe het project de reguliere werking van de partners 

overstijgt

c) De interne monitoring en evaluatie van het project

d) Een duidelijke roadmap voor effectieve implementatie

e) De duurzame verankering van de resultaten

f) De valorisatie en disseminatie van de kennis en resultaten van het project

5. De projectbegroting

a) De kwaliteit, helderheid en haalbaarheid van het financieel plan 



Beoordelingsprocedure

• STAP 5: Op basis van de kwalitatieve beoordeling zal de jury punten geven leidend 
tot een totaalscore op 100 per dossier

• STAP 6: Die scores leiden tot een ranking van de dossiers.

• STAP 7: Op basis van die ranking adviseert de jury over de toekenning en grootte van 
de subsidies



Puntenverdeling

1. Het projectplan, met inbegrip van de projectbegroting (40) - Criteria 2a, 3a, 3b, 4a, 
4c, 4d en 5a

2. De meerwaarde van het samenwerkingsverband (10) - Criteria 1a en 1b
3. Hoe het project inzet op de beleidsdoelstellingen (10) - Criterium 2c
4. De mate waarin het project innovatief is en/of inzet op digitale transformatie (15) -

Criterium 2b
5. De mate waarin aan valorisatie en disseminatie van de kennis en resultaten 

ontwikkeld in het project zal gedaan worden (15) - Criterium 4f
6. Hoe na afloop van het project structureel zal ingezet worden op het duurzame 

voortbestaan van de ontwikkelde tools, infrastructuur en/of inzichten op langere 
termijn (5) – Criterium 4e 

7. De meerwaarde van het project op de recurrente werking van de partners en het 
concreet resultaat dat wordt nagestreefd met de (bijkomende) financiering van de 
Vlaamse overheid (5) – Criterium 4b



Beoordelingsprocedure

• STAP 8: Uiterlijk 5 maanden na de uiterste indiendatum beslist de minister over de 
toekenning van de subsidies en de grootte van het subsidiebedrag



NA TOEKENNING



Uitbetaling subsidie

• Eerste schijf van 50% na ondertekening subsidiebesluit door de minister en 
vastlegging van de middelen

• Tweede schijf van 30% na goedkeuring tussentijds verslag
• Indienen tegen halfweg het project en/of uiterlijk tegen 31/12/2023
• Inhoudelijk verslag en stand van zaken

• Saldo van 20% na goedkeuring van de verantwoording
• Indienen tegen uiterlijk 3 maand na goedgekeurde einddatum van het project
• Inhoudelijk verslag, financieel verslag en verslag van bedrijfsrevisor of externe 

accountant



Communicatie

• Alle communicatie met DCJM verloopt via KIOSK of via mail

• Na steuntoekenning moet het samenwerkingsverband het logo van de Vlaamse 
overheid gebruiken bij
• Internationale en nationale communicatie- en promotiecampagnes rond het 

project
• Alle officiële en promotionele documenten m.b.t. het project

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/over-cjm/logo


CONTACT

Voor alle vragen → oproepenmedia@vlaanderen.be

mailto:oproepenmedia@vlaanderen.be

